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A DÉL-ALFÖLDI Bróker Biztosítási Alkusz Kft. a 2003. Évi LX Tv. 37. §-ának megfelelően
tájékoztatja ügyfelét:
A DÉL-ALFÖLDI Bróker Kft. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedélye alapján, a
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Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9 ellenőrzése alatt dolgozik. Eng. szám: E-II. 74
/ 2007
A DÉL-ALFÖLDI Bróker Kft. cégszerű jegyzésére annak ügyvezetője: Martinné Nemes Beáta jogosult
A DÉL-ALFÖLDI Bróker Kft. szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, mely védi megbízónk
érdekeit és emeli az általunk nyújtott szolgáltatás biztonságát. Felelősségbiztosítónk az AIG,
kötvényszám: 2350014813

A megbízás kiterjed a biztosítási szerződések létrehozására, kárügyek esetén a megbízó képviseletére,
valamint a megbízó biztosítási szerződéseinek állománykezelésére. Meghatalmazott a megbízást
elfogadja
A megbízás alapján kérem a biztosítót, hogy az érintett szerződések kezeléséhez szükséges minden
információt a megbízott részére megadni, valamint az aláírás dátumától állománykezelőként
megbízottat feltüntetni szíveskedjen. Információk harmadik fél részére történő kiadásához nem járulok
hozzá
Megbízott jelen szerződéssel kapcsolatban a részére átadott dokumentumokat, a tudomására jutott
információkat üzleti titokként kezeli
Jelen szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződés felmondása esetén felek írásban értesítik
egymást
Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, köteles
megtéríteni a megbízott igazolt költségeit és a megbízási díjnak a tevékenységével arányos részét
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak
A 2003. Évi LX Tv. 46. –a szerint az eljáró független biztosítási alkuszra, illetve annak képviselőjére a
következő szabályok vonatkoznak:
46. § (3) Az alkusz a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető
biztosítási szerződést elemezni
(4) A biztosítási szerződés megkötése előtt az alkusz köteles az ügyfél tájékoztatása alapján pontosítani az ügyfél igényeit és
szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a közvetítő által a biztosítási termékkel összefüggésben adott szaktanácsot
alátámasztják.
166. § (1) Életbiztosítási szerződés megkötése előtt a biztosító, illetve a biztosításközvetítő köteles felmérni, illetve legalább az
ügyfél által megadott információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit
(2) A 35. §-ban foglaltak szerinti biztosításközvetítő kizárólag a biztosító főbb adatairól és a biztosítási szerződési feltételek
jellemzőiről köteles tájékoztatást adni.
(3) Életbiztosítási szerződések esetében a biztosító és a biztosításközvetítő köteles – a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatási
kötelezettségen túl – az (1) bekezdés szerinti igényfelmérés, illetve pontosítás alapján legkésőbb a biztosítási kötvénnyel
egyidejűleg a 10. Számú melléklet B pontja szerinti termékismertetőt is bemutatni.

Panasz bejelentését megteheti szóban, illetve írásban, valamennyi, az Alkusz Ügyfelek számára nyitva álló
helyiségeiben, valamint a Központi telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a 06-77-424-060 telefonszámon
(www.dabroker.hu)
Panasszal a következő szervezethez fordulhat: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
A Dél-Alföldi Bróker Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban – Társaság), valamint
……………………………………………………………………ügyfél
a
Felek
között
létrejött
……………………………………… biztosítás megkötéséhez/módosításához* szükséges ajánlati azonosító
…………………………………………………………………………………….hoz
az alábbi dokumentumokat másolta le …….. példányban …………………………………………………………
Társaságunk kijelenti, hogy a lemásolt példányt az ajánlatban szereplő Biztosítónak küldi el, a saját példányt
pedig az ajánlat mellé fűzi le*. Társaságunk kijelenti, hogy a jelzett példány számon felül további másolati
példányokat nem készít. A Megbízó jelen Megbízási szerződés aláírásával vagy annak szkenelt és e-mailben
való továbbításával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Dél-Alföldi Bróker Biztosítási
Alkusz Kft. (Továbbiakban – Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 2011. CXII évi törvény előírásainak betartásával teljes körűen kezelje. Megbízó tudomásul veszi, hogy a
papír alapú nyilvántartás mellett, az Alkusz, mint adatkezelő a szerződéshez szükséges adatok rögzítését az adott
Biztosító által szolgáltatott on-line felületen rögzíti.
Társaságunk a 2011. CXII évi törvény előírásainak betartásával teljes körűen gondoskodik az adatok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai, szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Társaságunk tájékoztatja Megbízót, hogy a Társaságunk a
Megbízó személyes és különleges adatait kizárólag a biztosítási szerződés közvetítése céljából kezeli. Az
adatkezelés a Biztosítási törvényben előírtak szerinti ideig történik, azzal, hogy amennyiben a biztosítási
szerződés nem jön létre és erről a Társaság értesítést kap, úgy a Társaság az adatkezelésre tovább nem jogosult,
és a rendelkezésére bocsátott adatokat köteles megsemmisíteni.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam. A biztosítás megkötéséhez az összes szükséges és elvárt
információkat megkérdezték, az összehasonlító listát megtekintettem, kérdéseimre választ kaptam és ennek
alapján döntöttem. A biztosítás megkötését, valamint az adatvédelemhez szükséges tájékoztatását jelen Megbízás
aláírásával tudomásul veszem.
Jelen megbízási szerződés két példányban készült, amelyből egyet kap az érintett Biztosító, és egy került a
Társaságnál lefűzésre.
Dátum :
/: Dél-Alföldi Bróker Biztosítási Alkusz Kft.:/
* megfelelő rész áthúzandó
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